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Inngangur 

Skólanámskrá er starfsáætlun Flataskóla og er nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla þar 

sem dregin er fram sérstaða skólans og staðbundnar aðstæður. Henni er ætlað að lýsa 

meginmarkmiðum og fyrirkomulagi skólastarfs í skólanum og vera upplýsandi fyrir alla þá er að 

starfinu koma eða tengjast því á einhvern hátt. Skólanámskráin byggir auk þess á skólastefnu 

Garðabæjar, starfsmanna, fjölskyldu og umhverfisstefnu bæjarins ásamt jafnréttisáætlun fyrir 

Garðabæ.  Skólanámskrá er vistuð á heimasíðu skólans. Einnig er hægt að nálgast eintak af 

skólanámskránni á bókasafni skólans. 

Námsmat 

Mat á hæfni og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi Flataskóla. 

Megintilgangur námsmatsins er að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geti náð 

markmiðum þess. Markmið skólastarfsins er margvíslegt og matsaðferðirnar í Flataskóla 

endurspegla áherslur í kennslu og taka mið af nemendahópnum. Flataskóli er með 

leiðsagnamat í hverri námsgrein sem gengur út á að nemendum er með endurgjöf stöðugt 

leiðbeint áfram með nám sitt. Hverjum nemanda fylgir svokölluð námsmatsmappa þar sem öllu 

námsmati er komið fyrir jafnóðum og það verður til. Tvisvar sinnum yfir árið fara fram nemenda- 

og foreldrasamtöl, annað í október og hitt í febrúar og fara nemendur heim með 

námsmatsmöppurnar fyrir samtölin til að sýna foreldrum.  Í bæði skiptin er farið yfir það 

námsmat sem liggur fyrir með viðeigandi lausnum til framfara.  

Markmið eru almennt metin á 5 stiga kvarða eftir því hvernig nemanda hefur tekist að ná 

settum markmiðum árgangsins í hverri grein fyrir sig (sjá mynd hér að neðan).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Frammistaða/kvarði Umsögn 

 

Framúrskarandi árangur (A) Framúrskarandi hæfni og frammistaða í greininni 

með hliðsjón af markmiðum námsgreinar. 

 

Mjög góður árangur (B+) Mjög góð hæfni og frammistaða í greininni með 

hliðsjón af markmiðum námsgreinar. 

 

Góður árangur (B) Góð hæfni og frammistaða í greininni með hliðsjón af 

markmiðum námsgreinar. 

 

Nokkuð góður árangur (C) Nokkuð góð hæfni og frammistaða í greininni með 

hliðsjón af markmiðum námsgreinar. 

 

Markmiðum ekki náð (D) Hæfni og frammistöðu í greininni ábótavant með 

hliðsjón af markmiðum námsgreinar. 
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Íslenska 

Markmið 

Lestur/framsögn  

Að nemandi: 

 auki lestrargetu sína, bæði hraða og lesskilning 

 þjálfi skýran og áheyrilegan lestur  

 þjálfi nákvæmnislestur 

 fái tækifæri á að auka áhuga á lestri bóka sér til gagns og gamans 

 þjálfist í að taka þátt í umræðum 

 þjálfist í leikrænni tjáningu  

 þjálfist í kórlestri 

 

Ritun / stafsetning 

Að nemandi: 

 geri sér grein fyrir hugtökum eins og inngangur, meginmál og lokaorð 

 skrifi texta á skipulegan og læsilegan hátt 

 skrifi skýran texta með góðu orðabili 

 kunni nokkrar stafsetningarreglur m.a. ng/nk, n/nn, um einfaldan og tvöfaldan 

samhljóða, stóran og lítinn staf 

 

Málfræði 

Að nemandi: 

 geti raðað orðum í stafrófsröð 

 þekki muninn á sérhljóðum og samhljóðum 

 þekki hugtökin samheiti og andheiti 

 þekki nafnorð, sagnorð og lýsingarorð 

 þekki muninn á eintölu og fleirtölu  

 þekki kyn nafnorða  

 þjálfist í að fallbeygja nafnorð bæði í eintölu og fleirtölu  

 þekki mun á sérnöfnum og samnöfnum 

 geti stigbreytt lýsingarorð  

 geri sér grein fyrir nútíð og þátíð sagna 

 þekki samsett orð 

 

Bókmenntir / ljóð 

Að nemandi:  
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 læri söngtexta í fjöldasöng 

 kynnist mismunandi ljóðagerðum  

 læri að lesa og semja ljóð 

 kynnist höfundum ljóða 

 kynnist ýmsum bókmenntum 

 kynnist þjóðsögum 

 

Námsefni 

Litla lesrún 

Lesrún 2  

Mál til komið 

Litlu landnemarnir 

Textar og efniviður annarra námsgreina  

Litla upplestrarhátíðin 

Ítarefni 

 

Leiðir að markmiðum 

Málfræði 

Leiðir 

· Vinnur með texta úr námsbókum í öllum greinum 

· Námsaðferðin „Orð af orði“ notuð sem felur í sér að kveikja áhuga nemenda á orðskilningi í 

gegnum leik og ýmsa orðavinnu 

· Gagnvirkt efni notað 

· Einstaklingsvinna, para vinna og/eða hópavinna  

 

Talað mál, hlustun og áhorf 

Leiðir 

· Nemendur tjá sig munnlega fyrir framan bekkjarfélaga og kennara 

· Kynnir ýmis verkefni, les upphátt og segir frá 

· Þjálfast í að hlusta frásagnir og upplestur af ýmsum toga 

· Tekur þátt í samveru á sal og bekkjarkvöldum með áhorfi og þátttöku á uppákomum  

 
Lestur og bókmenntir 

Leiðir 

· Les sögur, ljóð, ævintýri, þjóðsögur o.fl. 

· Endursegir lesnar sögur  

· Les ljóð og vinnur með inntak og orðskýringar tengt ljóðinu 

· Vinnur einstaklingsverkefni, paravinnu og hópavinnu 
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Ritun, skrift og stafsetning 

Leiðir 

· Vinna með fjölbreytt ritunarverkefni 

· Vinna með námsaðferðina „Orð af orði“ 

· Nota gagnvirk efni 

· Vinna einstaklingverkefni, paravinnu eða hópavinnu 

 

Námsmat 

 

- leiðsagnarmat 

- kannanir 

 

Valin verkefni og kannanir eru settar í námsmatsmöppu sem nemandi fer reglulega með heim 

til sýnis forráðamanna. 
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Stærðfræði 
 

 

Markmið 

Að nemandi:  

-læri allar margföldunartöflurnar utanbókar (0 – 10x) 

-læri að setja upp dæmi á skipulegan hátt 

-kunni að taka til láns í frádrætti 

-geti geymt í samlagningardæmum  

-læri að nota vasareikni 

-þjálfist í að tengja saman stærðfræði og daglegt líf  

-læri að leysa verkefni þar sem þarf að leggja saman, draga frá, margfalda eða deila   

 til að finna lausn 

-þekki tugakerfið/sætisgildiskerfið 

-kynnist þrautalausnum/orðadæmum 

-geti staðsett punkta í hnitakerfi og lesið hnit punkta í hnitakerfi  

-þekki negatívar tölur og viti hvenær þær eru notaðar í daglegu lífi  

-geti speglað, snúið og hliðrað myndum 

-þekki rétt, hvasst og gleitt horn 

-kunni á klukku  

-geti mælt flatarmál og ummál  

-þekki helstu mælieiningar  

-geti lesið úr töflum og súluritum 

-þekki nefnara, teljara og brotastrik  

-geti lesið og skrifað tölur allt að 10.000  

-læri almenn brot  

-geti búið til töflur og súlurit 
 

 

Námsefni 

Sproti 4a og 4b, nemenda- og æfingahefti 

Ljósrituð verkefnablöð úr Sprota 

Ljósritað efni af vef og önnur ítarefni 

Vefsíður s.s. softschool.com, skolavefurinn.is, mms.is og 123skoli.is 

Stærðfræðiþjálfunaröpp í iPad 

Margföldunartöflurnar, með og án svara til þjálfunnar 
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Leiðir að markmiðum 

Unnið er með hlutbundin efni. Kennt er í gegnum innlögn, umræður og vinnubækur.  

Nemendur læra utanbókar t.d. margföldunartöfluna. Stærðfræði er líka kennd í gegnum spil, 

leiki og tölvur/upplýsingatækni. Í ákveðnum verkefnum eru verkefnin unnin utandyra. 
 

Námsmat 

Eftir hvern kafla taka nemendur könnun og fá heim með sér í námsmatsmöppu upplýsingar 

um hvaða markmiðum hefur verið náð, hvað þarf að þjálfa og hvaða markmiðum hefur ekki 

verið náð. Unnið er með það sem kemur ekki nægilega vel út hjá heildinni og einstaklingum 

eftir því sem hægt er. Foreldrar sjá matið og kvitta fyrir og vita þá hvar þeir geta aðstoðað 

barnið sitt betur.  

Lokamat fer fram í maí og þá er tekin könnun sem nær yfir námsþætti Sprota 4a og 4b. 
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Náttúrufræði 

Markmið 

Eðlisvísindi  

Nemandi á að: 

- átta sig á að sum efni leysast upp í vatni en önnur ekki 

- skilja vatn getur skipt um ham 

- kynnast kröftum í daglegu lífi 

- gera sér grein fyrir að það þarf kraft til að draga hluti, ýta þeim, snúa og breyta lögun þeirra 

- kynnast því að nota má verkfæri til að spara krafta 

- átta sig á algengustu orkugjöfunum í umhverfinu 

- geta nefnt dæmi um hvernig hægt er að spara orku 

- kynnast eiginleikum segla 

- kynnast því að það má rafmagna hluti með núningi 

- gera sér grein fyrir hvernig hægt er að spara orku á heimilum 

 

Lífvísindi 

 Nemandi á að: 

- geta nafngreint flesta sjáanlega líkamshluta mannsins 

- gera sér grein fyrir mikilvægi ákveðinna þátta fyrir heilbrigði og líðan, svo sem heilsu,  

  hreinlætis, fæðu, tannverndar, hreyfingar og svefns 

- gera sér grein fyrir að ýmis utanaðkomandi efni eru skaðleg líkamanum 

- geta borið saman plöntur og dýr 

- gera sér grein fyrir að dýr nærast á öðrum lífverum 

- átta sig á áhrifum árstíðabundinna breytinga á íslenskt lífríki 

- gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á  

  samspilinu við hana 

- kunna að flokka úrgang sem fellur til á heimilum og skilja tilganginn með flokkuninni 

 

Jarðvísindi 

Nemandi á að: 

- þekkja hringrás vatnsins í tengslum við ólík birtingarform þess í náttúrunni 

- gera sér grein fyrir mismunandi veðurfari 

- gera einfaldar veðurathuganir 

- þekkja rétt viðbrögð við mögulegum náttúruhamförum í heimabyggð, svo sem jarðskjálfta,  

  flóði, snjóflóði eða eldgosi 
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Námsefni 

Náttúran allan ársins hring  

Komdu og skoðaðu Landnámið 

Komdu og skoðaðu eldgos 

Litlu landnemarnir 

Tilraunabækur  

Þemaverkefni Suður Ameríka (Veraldarvefurinn) 

 

 

Leiðir að markmiðum 

Hópavinna 

einstaklingsvinna 

hlutbundin vinna 

uppgötvunarnám 

upplýsingatækni 

ritun 

framsögn 

 

Námsmat 

jafningjamat 

sjálfsmat 

endurgjöf frá kennara 
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Samfélagsfræði 

Markmið 

Nemandi á að: 

- fá tækifæri til að efla sjálfsmynd sína 

- geta tekið þátt í samstarfi og samræðum í jafningjahópi 

- þjálfast í að fara eftir almennum samskiptareglum, skráðum og óskráðum 

- gera sér grein fyrir að sérhver maður er einstakur en jafnframt hluti af heild;   

  fjölskyldu, skólasamfélagi, bæjarfélagi, þjóðfélagi 

- gera sér grein fyrir mikilvægi fjölskyldunnar í gegnum söguna og hvernig menn eiga  

  ólíkar fjölskyldur 

- kynnast upphafi sögu lands og þjóðar 

- þekkja helstu landnámsmenn 

- fá tækifæri á að skynja söguna í gegnum áþreifanlega hluti og lifað sig inn í hana í  

  gegnum bókmenntir, ljósmyndir,  

  kvikmyndir og frásagnir 

- öðlast skilning á margbreytileika mannlífs  

- fræðast um menningu annarra þjóða 

- átta sig á gildum samhjálpar 

- þekkja Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

- geta rætt um réttindi sín í nærsamfélaginu 

- geta sýnt ábyrgð og virðingu í samskiptum við aðra 
 

 

Námsefni 

- Komdu og skoðaðu Landnámið 

- Litlu landnemarnir 

- Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

 

Leiðir að markmiðum 
Leggjum mikla áherslu á hópavinnu auk einstaklingsvinnu. Förum í vettvangsferð tengda 

námsefninu og útikennslu þegar við á. Kennsla fer fram með samlestri, beinni kennslu og 

umræðum.  

 

Námsmat 

Einstaklingsmat 

Jafningjamat 

Frammistöðumat 

Frágangur og skil á verkefnum metinn jafnóðum. 
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Réttindasmiðja / Lífsleikni 

 

Réttindasmiðjan bíður upp á kjörnar aðstæður til að takast á við verkefni sem snúast með 

beinum hætti um grunnþættina sex: lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sjálfbærni, læsi, 

heilbrigði og velferð og sköpun.  

Áhersla verður lögð á jafnrétti, við erum öll jafn mikilvæg sem á þessari plánetu búum. Í því 

samhengi veltum við því líka fyrir okkur að við erum allskonar og jafn mismunandi og við erum 

mörg.  Farið verður yfir öll helstu réttindi barna samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

og réttindi sett í samhengi við skyldur og ábyrgð. Mörg þessara réttinda tengjast heilbrigði og 

velferð með beinum hætti. Þá förum við yfir það hvernig mörg réttindi okkar takmarkast við 

réttindi annarra og að taka þurfi tillit til náungans. Þannig bætum við læsi á samskipti manna og 

samfélagið í heild.  

Einnig er lögð áhersla á að börn hafa rétt á því að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum er 

varða þau og að tekið sé tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska. Þannig 

hafi þau mátt til að hafa áhrif. Við setjum þetta m.a. í samhengi við lýðræði og hvernig við getum 

með smáum aðgerðum haft áhrif. Ábyrgð foreldra og umönnunaraðila er skýrð og sett í 

samhengi við hvers vegna börn þurfa að hlusta á þau og hlýða þar sem þessir aðilar eiga ávallt 

að hugsa um hvað sé barninu fyrir bestu og vita það oft betur en barnið.  

Varðandi sjálfbærni þá eru mannréttindi ein af grunnstoðum sjálfbærni – en þá fara saman, 

mannréttindi, umhverfi, samfélag og efnahagslíf. Hvernig allt þetta þarf að rúmast saman á 

einni plánetu því við höfum bara eina. Við veltum því fyrir okkur hvort að það ættu að vera til 

´réttindi jarðarinnar´ og hvernig við tökum tillit til hvors annars og allra í heiminum með því að 

fara vel með plánetuna okkar. 

Í smiðjunni er lögð áhersla á að allir fái tækifæri til að tjá sig og að skoðanir annarra séu virtar. 

Hvatt er til gagnrýninnar og skapandi hugsunar. Lögð er áhersla á að allar hugmyndir og 

vangaveltur eigi rétt á sér, bæði í umræðum og verkefnum.  

 

Markmið 

Að nemandi geri sér grein fyrir því að við erum öll jafn mikilvæg þó við séum ólík og átti sig á 

gildi jafnréttis í daglegum samskiptum. 

Að nemandi geti sett sig í spor annarra jafnaldra. 

Að nemandi skilji hvers vegna bera skuli virðingu fyrir ólíkum skoðunum, siðum og venjum.  

Að nemandi átti sig á mikilvægi fjölskyldunnar og fjölbreytni fjölskyldugerða í samfélagi 

manna. 

Að nemandi skilji réttindi sín og skyldur samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 
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Að nemandi skilji muninn á grundvallar mannréttindum og forréttindum.  

Að nemandi átti sig á því að hann er hluti af stærra samfélagi og að hann geti haft áhrif.  

Að nemandi geri sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, hvíld, hreyfingu og hreinlæti. Sett í 

samhengi við réttindi barnsins.  

Að nemandi geri sér grein fyrir mikilvægi menntunar. 

Að nemandi geri sér grein fyrir því að orð og athafnir hafa afleiðingar. 

Að nemandi geri sér grein fyrir getu sinni til aðgerða. 

Að nemandi skilji hvers vegna það er mikilvægt að ganga vel um náttúru og umhverfi. 

Að nemandi geti tekið þátt í samræðu og samstarfi í jafningjahópi með því að hlusta og bera 

virðingu fyrir skoðunum annarra auk þess að geta tjáð eigin skoðanir og þekkingu. 

Að nemandi skilji mikilvægi þess að sýna tillitssemi og virðingu í samskiptum. 

 

Námsefni 

Litli-kompás, handbók um mannréttindamenntun fyrir börn, Rúnar góði barnabók, 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, myndbönd, vinnumappa, verkefnablöð, vinnu- og 

teikniblöð, blýantar og litir. Einnig verður litið í valdar barnabækur með boðskap í tengslum 

við markmiðin. 

 

Leiðir að markmiðum 

Útlistunarkennsla; kennari leggur inn efni og útskýrir, fræðir og vekur til umhugsunar. 

Umræðu- og spurnaraðferðir; notaðar verða hópumræður, umræður í pörum og minni 

hópum. Með þessu þjálfast nemendur í að tjá sig, rökræða og taka tillit til annarra. 

Myndræn tjáning, börn tjá hugmyndir sínar með teikningum. Skrifleg tjáning, ritun. Hvatt er til 

skapandi hugsunar og tjáningar. 

Hópvinnubrögð; nemendur vinna hópverkefni með það að markmiði að ráða ráðum sínum og 

komast að sameiginlegri niðurstöðu. 

 

Námsmat 

Mat á umræðum og samræðum nemenda: Þetta byggir á virkni í tímum en kennari leggur 

áherslu á að allir nemendur séu virkir í umræðum og tryggir að allir fái tækifæri til að tjá sig. 

Kennari leggur sífellt mat á virkni og skilning og skráir hjá sér. 

Mat á verkefnum og vinnumöppunni í heild.  
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Jafningjamat. 

Í lok smiðjunnar tekur kennari örviðtal við hvern nemanda fyrir sig. 
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Enska 

 

Markmið 

Nemandi á að: 

 kynnast undirstöðuatriðum í ensku á jákvæðan hátt í gegnum leik og söng 

 geta notað einföld orð og setningar í ensku 

 auka enskan orðaforða 

 geta kynnt sig og spurt aðra um nafn og kynnist helstu kveðjum 

 kynnast enskum barnasöngvum og geta farið eftir einföldum fyrirmælum í 

hreyfisöngvum 

 kunna að telja upp á 100 

 þekkja rithátt talnanna 1-10  

 þekkja helstu liti og þjálfast í að bera orðin fram á ensku  

 þekkja helstu heiti yfir fatnað 

 læra nöfn helstu líkamshluta 

 kynnast framburði enskra bókstafa  

 læra helstu nöfn yfir fjölskyldumeðlimi 

 læra daga- og mánaðaheiti 

 kynnast veðurheitum 

 þekki helstu heiti yfir mat og drykk 

 þekki helstu heiti yfir dýr 

 vinna með orð tengd tilfinningum 

 vinna með tímahugtök 

 þekki hugtök tengd heimili og frístundum 

 kynnist landarheitum og þjóðfánum 

 

Námsefni 

- Portfolio: Work out / Speak out 

- Hickory, Dickory, Dock 

- Ítarefni 

 

Leiðir að markmiðum 

Unnið er í hópa- og einstaklingsvinnu. Hlustun, ritun, leikir, söngur og spil. 
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Námsmat 

- Kennari fylgist með áhuga og virkri þátttöku.  
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Heimilisfræði 
 

Markmið 

•            tileinki sér hreinlæti við heimilisstörf, fái þjálfun í að nota rafmagnstæki sem notuð                 

eru við eldhússtörf, svo sem   rafmagnsþeytara,  ofn, eldavél og vöfflujárn, 

•            geti unnið með hverjum sem er í sátt og samlyndi, 

•            kunni skil á mæliskeiðunum og öðrum áhöldum, 

•            þjálfist í að vinna eftir einföldum uppskriftum,  

•            læri að  vaska upp, þurrka áhöld, og ganga frá þeim á sinn stað. 

 

 

 

Námsefni 

Heimilisfræði 4 og uppskriftir frá kennara.  

 

 

Leiðir að markmiðum 

Verklegar æfingar - þjálfa vinnubrögð og leikni. Nemendum er skipt í hópa, tveir til þrír 

nemendur vinna saman. Útlistunarkennsla – útskýringar og miðlun sem eflir skilning nemenda 

á viðfangsefni.  Hópvinnubrögð  sem eykur samkennd innan hópsins og þjálfar samvinnu og 

verkskiptingu.  Sýnikennsla þar sem unnið með allan hópinn og  nemendur vinna verkefni eins 

og að baka, vaska upp og þrífa. 

 

 

Námsmat 

Leiðsagnarmat þar sem kennari gefur hverjum nemanda munnlega umsögn og fer yfir 

frammistöðu hans í kennslustundinni. Lokamat í lok smiðjutímabils þar sem kennari merkir við 

þau markmið sem nemandi hefur náð og sjálfsmat þar sem nemandi metur hvernig hann 

hefur staðið sig í smiðjutímum.  
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Smíði og hönnun 
 

Markmið 

Að nemendur: 

• Sýni ábyrga umgengni og fari eftir reglum og öryggisatriðum smíðastofunnar 

• Þroski með sér þolinmæði til vandaðrar vinnu 

• Geti valið og notað yfirborðsefni við hæfi verkefna sinna 

• Geti gert einfalda skissu og tvívíða teikningu til þess að útskýra hugmyndir sínar 

• Þjálfist í notkun tifsagar og handsögunnar 

• Þjálfist í einfaldri samsetningu samsetningu hluta 

• Þekki helstu verkfæri smíðastofunnar með nafni og þjálfi sig í notkun þeirra Námsvísir 

• Geti gert grein fyrir því efni sem þeir fá í hendur og nýtt það vel 

• Þjálfist í samvinnu og mikilvægi góðrar umgengni um verkfæri, áhöld, verkefni sín 

og annara 

• Efli frumkvæði og skapandi starf 

 

Námsefni 

Mismunandi verkefni eftir því hvað er tekið fyrir og áhugasviði nemenda. Myndir og 

myndbönd skoðuð.  

Leiðir að markmiðum 

Reynt er að hafa verkefnin fjölbreytt og þannig úr garði gerð að þau bjóði upp á 

fjölbreyttar útfærslur. Verkefnunum er ætlað að mæta hverjum nemanda þar sem hann 

er staddur og styðja hann í að auka færni sína í greininni. 

Verkefnin eru gjarnan kynnt nemendum með sögum og/eða myndum, tilbúnum hlutum 

og spjalli, þá er stutt sýnikennsla og loks gengur kennari á milli og aðstoðar nemendur. 

Nemendur eru einnig hvattir til að hjálpa hvorum öðrum. 

Rík áhersla er lögð á að nemendur fái jákvæða upplifun af greininni, þroski og efli 

sköpunargleði sína og verði jafnvel forvitnari um heiminn í kringum sig. 

 

 

Námsmat 

Námsmat byggist á leiðsagnamati, sjálfsmati og lokamati. 
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Textílmennt 
 

 

Markmið 

Þekking 
 

Að nemandi: 

 þekki söguna á bak við guðsaugað 

 þekki ýmsar staðreyndir um íslensku ullina og eiginleika hennar 

 viti hvað þæfingarnál er 

 þekki og fræðist um mismunandi útsaumsspor 

 horfi á dýramyndir með formfræði í huga 

 fræðist um saumavélina og hvernig tvö efni eru saumuð saman 

Leikni 
 

Að nemandi: 

 geti beitt réttri aðferð við að búa til guðsauga 

 geti útfært dýraandlit úr ullarkembu 

 geti beitt þæfingarnál 

 geti saumað tvö útsaumsspor 

 þjálfist í að nota saumavélina og sauma einfaldan hlut 

Hæfni 

 

Að nemandi: 

 upplifi sköpunargleði og virki hugmyndaflugið  

 beri ábyrgð á sínu námi og sé virkur í kennslustund  

 sýni sjálfstæði í vinnubrögðum og geti unnið eftir fyrirmælum kennara 

 geti metið eigiðverk og rökstutt matið 

 beri ábyrgð á umgengni sinni í vinnurými 

 

 

Námsefni 

 hafa aðgang að ýmsum tímaritum og bókum tengdum textil, hönnun, myndlist og 

handverki 

 nota internetið og finna til dæmis efni á youtube 
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 nýta sér vinnulýsingar og uppskriftir frá kennara 

 fá aðgang að völdum efnum, áhöldum og verkfærum textílstofunnar 

 

Leiðir að markmiðum  

Nemendur vinna fjölbreytt verkefni sem eiga að miðast við getu hvers og eins. 

Kennari velur verkefni og sýnir þeim aðferðir og rétt vinnubrögð. 

Nemendur geta útfært verkefni eftir sínu hugmyndaflugi og smekk og gefur þá kennari 

ráðleggingar. 

Ef tími gefst þá fá nemendur að vinna eitthvað frjálst í lokinn á lotunni eða að allur hópurinn 

ákveður að vinna verkefni sem að tekur þá stuttan tíma. 

 

Áhugasamir nemendur geta leitað til kennara ef þeir vilja aukaverkefni. 

 

Kennsluaðferðir: 

 Sýnikennsla 

 Sköpun 

 Verklegar æfingar 

 Útlistunarkennsla 

 Jafningjakennsla 

 Leikir 

 Umræðu- og spurnaraðferðir 

VERKEFNI 

Kennari leggur mikla áherslu á að laða fram sköpunarkraftinn í nemendum með það að 

markmiði að þeir efli sína sjálfsmynd og öðlist aukna trú á eigin getu.  

 

Svo að nám fari vel fram verður okkur að líða vel og mun kennari því leitast við að skapa 

hlýlegt og vingjarnlegt umhverfi sem veitir nemendum öryggi og innblástur. 

Guðsauga og þæfðar dýramyndir/púðar 

Námsefni 

Námsmat byggist á leiðsagnamati, lykilhæfnimati, sjálfsmati og lokamati sjá viðhengi. 

Námsmatið er ætlað að vera leiðbeinandi og hvetjandi fyrir nemendur og til upplýsingar fyrir 

foreldra og forráðamenn. 
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Myndmennt 
 

 

Markmið 

 vinna með rýmistilfinningu í myndgerð, þar sem áhersla er lögð á litafræði, einkum 

andstæða liti, ljós og skugga. 

 þekkja a.m.k. einn listamann (ævi og verk) 

 þekkja grunnformin og geti breytt tvívíðu formi í þrívítt form 

 

Námsefni 

Veraldarvefurinn og listaverkabækur. 

Efni: pappír, lím, skæri, blýantur, vaxlitir (Neocolor 1), svört málning, trélitir, klessulitir, 

myndvarpi. 

 

Leiðir að markmiðum  

Nemendur fá sýnikennslu og munnlega leiðsögn í gegnum allt verkferlið eins rými og tíma til 

uppgötvunar og örva skapandi hugsun. 

 

Verkefni:  

Myndbygging: nemendur vinna með (layers)  lög í myndbyggingu. 

Þrívíður kassi: nemendur kynnast þrívíddinni, leiðangur úr tvívíðu formi yfir í þrívíð form. 

Skemmtileg uppgötvun hvernig línan blekkir augað. 

Wayne Thiebaud: listamaðurinn kynntur og verkin hans. Mynd unnin undir áhrifum 

listamannsins. 

Námsmat 

Munnlegt leiðsagnamat, sjálfsmat, lykilhæfnismat og lokamat. 
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Tölvur og upplýsingamennt 
 

Markmið 

Nemandi á að: 

 

 þjálfast í að leita sér upplýsinga á veraldarvefnum 

 fá tækifæri til að nýta rafrænt námsefni til stuðnings við nám 

 þjálfast í notkun ritvinnsluforrits svo sem Word 

 geta vistað og sótt skjöl 

 þjálfast í að nota rétta fingrasetningu 

 læra á póstforrit 

 kynnast grunnatriðum í forritun 

 þekkja og virða helstu reglur um örugga netnotkun 

 sýna ábyrgð í meðferð upplýsinga 

 

Námsefni 

Gögn frá kennsluráðgjafa í upplýsinga- og tæknimennt 

 

Leiðir að markmiðum 

Nemendur vinna bæði í tölvuveri og á fartölvum ásamt því að nýta sér spjaldtölvur 

Nemendur nýta veraldarvef til að afla sér heimilda og myndir í völdum verkefnum 

 

Námsmat 

Kennari fylgist með virkni nemenda 
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Íþróttir 

 

Markmið 

 Fara eftir umgengisreglum sundstaða og íþróttahúsa, og bera virðingu fyrir 

starfsmönnum íþróttahússins. 

 Fara eftir fyrirmælum kennara. 

 Framfylgja reglum í helstu leikjum.  

 Unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og tapa í leikjum. 

 Sýna áhuga og taka virkan þátt í kennslustund. 

 Sýna kurteisi og vinna vel með samnemendum sínum. 

 Meðhöndla áhöld á réttan hátt og ganga frá þeim á öruggan hátt. 

 Þátttaka í mismunandi boltaleikjum. 

 Ráða við einfaldar æfingar sem reyna á þol og styrk. 

 Ráða við einfaldar mælingar og talningu í leikjum. 

 Mæta með íþróttaföt. 

 

Námsefni 

Ýmis áhöld og aðstaða í Ásgarði, sundlaug og íþróttasalur. Í útiíþróttum er notast við útisvæði 

og velli milli Flataskóla og Ásgarðs. 

 

 

Leiðir að markmiðum 

Unnið eftir skipulaginu; 

Upphitun 

Aðalþáttur 

Niðurlag 

Markmiðið er að nemendur læri í gegnum leik. 

Námsmat 

Leiðsagnarmat og sjálfsmat í lok janúar 

Lokamat lagt fram um vorið  

Eftirfarandi þættir metnir; virkni, hegðun, áhugi, samvinna og æfingar með og án 

bolta/áhalda. 
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Sund 

 

Markmið 

 25 m bringusund 

 15 m skólabaksund 

 12 m skriðsund m/án hjálpartækja 

 flugsundsfótatök m/án hjálpartækja 

 stunga úr kropstöðu af bakka eða stiga 

 fylgja fyrirmælum kennara 

 fylgja umgengisreglum sundlaugar: þvo sér með sápu án sundfata, ganga frá fötum 

snyrtilega í körfur 

 bera virðingu fyrir starfsfólki sundlaugarinnar  

 leggja sig fram í tímum 

 

Námsefni 

Sundlaugin í Ásgarði auk ýmissa áhalda t.d. korkar, hringir, froskalappir og kútar. 

Leiðir að markmiðum 

Unnið eftir skipulaginu; 

Upphitun 

Aðalþáttur 

Niðurlag 

 

Námsmat 

Leiðsagnarmat og sjálfsmat í lok janúar. 

Lokamat lagt fram um vorið. 

Námsmatið er metið út frá markmiðunum í leiðsagnarmatinu. 


